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, l;z~t'etá podl'a § 659 a nasL zákona Č, 40/1964 Zb, Občiansky zákOlU1ík v znení neskorších

,.,p~~dpisov

ZlIlluvné strany:

"lavné IIlcsto Slovenskej rcpubliky Bratislava

sídlo:
zastúpené povereným
zamestnancom:

Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava I
Ing, Peter Magdin, vedúcim

IČO:
DIČ:
IČDPH:

00603481
2020372596
SK2020372596
VÚB,a,s,
35-68530 112/0200
PI 000482 vydaná Krajským riaditel'stvom policajného
zboru v Bratislave

baJlkové spojenie:
číslo účtu:

licencia na prevádzkovanie

č:

"požičiavatel"')

(d'alcj len

Názov právnickej osobylMcno a priezvisko fyzickcj osoby

Zš DUDOVA
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

bankové spojenie:
číslo účtu:

Dudova 5, 851 02 Bratislava
Mgr. Hana Závodná
31780547
2020956234
Dexia ballka Slovakia, a,s"
9400894008/5600

zapísaný:
(d'alcj Icn

"vypožičiavatel''')

(spolu d'alcj len "zlllluvné stl'ally")

uzavierajú túto zmluvu o výpožičke (d'alej Icn "zmluva"):

ČI. 1
Pl'cdmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
C42262A (ďalej len "vysielacie zariadenie"), ktorého vlastnÍkomje požičiavatel',
za účelom pripojenia k PlIltll centrálnej ochrany požičiavatel'a.
2. Vypo žičiavatel' prehlasuje, že pri podpise zmluvy prevzal vysielacie zariadenie
v bezchybnom stave, ktoľÝ ullložlí.uje jeho uŽÍvanie podl'a tejto zlllluvy.
v.

č.

výlučne

ČI.2
Povinnosti zmluvllých stl'áll

I. Požičiavatel' sa zavazuje
1.1. prenechat' bezplatne vypožičiavatel'ovi do uŽÍvania vysielacie zariadenie,
1.2. odovzdat' vypožičiavatel'ovi vysielacie zariadenie v delí. podpisu tejto zlllluvy v stave
sposobilomna riadne uŽÍvanie.
2. Vypožičiavatel' sa zavazuje
2.1. užívat' vypožičané vysielacie zariadenie riadne a v súlade s účelom podl'a tejto
zmluvy a zabezpečit' ho pred stratou, zničením, poškodenÍ a zneužitím tretÍmi
osobami,
2.2. po skončení platnosti tejto zmluvy umožnil' zamestnancovi požičiavatel'a vysielacie
zariadenie demontovat' a do troch pracovných dní od skončeni a tejto zmluvy ho vrátit'
požičiavatel'ovi,

2.3. vrátit' vysielacie zariadenie v rovnakom stave, vakom ho prevzal do uŽÍvania,
s prihliadnutÍm na jeho obvyklé opotrebenie,
2.4. v prÍpade omeškania s vrátenÍm vysielacieho zariadenia podl'a bodu 2.2., zaplatit'
požičiavatel'ovi zmluvnú pokutu vo výš ke 3 EUR za každý delí. omeškania,
2.5. neprenechať vysielacie zariadenie do uŽÍvania tretej osobe.
Čl. 3

Doba

výpožičky

I. Výpožička bola dohodnutá na dobu neurčitú.
2. Zmluvu možno ukončit' pÍsomnou dohodou zmluvných strán.
3. Zmluvu može písomne vypovedať ktorákol'vek zmluvná strana, aj bez udania dovodu.
Výpovedná lehota je tri mesiace a začÍna plynút' prvým dií.om nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a končí
sa uplynutím posledného dlí.a príslušného mesiaca.
4. V prípade, že nie je možné uŽÍvanie vysielacieho zariadenia na účel dohodnutý v tejto
zmluve, zmluva sa považuje za skončenú d'lom doručenia písomného oznámenia
o tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane.
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ČI.4
ustunovclliu

Závc.·cčllé

I. Zmluvu možno meniť alebo dopÍľíať iba písomne, a to na základe dodatku
podpísaného oprávnenými zástupeami obocll zmluvnýeh stráll.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnyeh vyhotoveniaeh, pričom každá
zmluvná strana dostane dve originálne vyhotoveni a zmluvy.
3. Táto zmlllva nadobúda platnost' d!íom podpísania zmlllvn)ími stranami a účinnost'
nasledlljúci de!í po dni jej zverejnenia.
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občiallskeho zákonníka
a ostatnými všeobeene závaznými právnymi predpismi.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ieh skutočnej a slobodnej voli, ju podpísali.

V Bratislave dlla: 15./2.20 II
Za

V Bratislave diía: 15.12.2011

požičiavatel'a:

~%

Za

" .................................. H... .........~

.

Ing. Peter Magdin
poverený zamestnanee hlavného mesta

HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA
Primac i<l ln e nám . I
814 9 9 Ulétl is l a v~
Prevádzku GlIl1du l ičOVél 10
81 1 05 Urali sla ..'a
I ČO : 60 3 481
Te':: DPH : S K 2020J7]~9(.

vypožičiavatel'a:

Q)

Mg. Hana Závodná,
riadi tel'ka

LAKlADNA SKOlA
Dudova 2

85102 BRATISLAVA
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